 .1נושא ההקצבה:
 .2תקנה תקציבית:
 .3רקע כללי:

השתתפות בבניית פנימיות באזורי סיכון בטחוני
( 35805402עד לפתיחת תקנה תקציבית באוצר)
בהמשך להחלטת הממשלה מס'  353מיום רביעי ,כ' באב תשע"ה 5 ,באוגוסט 2115
בנושא תשתיות מבני ציבור ומענקים מוניציפליים ביטחוניים ביהודה ושומרון הוחלט
להקצות תקציב להסבת פנימיות הפועלות במבנים יבילים למבני קבע (סעיף מס' 1
בהחלטה).
ההקצבה תינתן לנושאים הבאים לפי סדר עדיפות שלהלן:
א .הסבת הפנימיה ממבנים ניידים למבני קבע.
ב .שיפוץ ו/או חידוש תשתיות הפנימיה.
ג .הצטיידות לפנימיות במסגרת הבנייה והשיפוץ שלעיל

 .4אוכלוסיית היעד :

תלמיד הפנימיות והצוות החינוכי והמינהלי של הפנימייה.

 .5תקציב :

אישור ההקצבה בהתאם לנוהל זה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה הרלבנטית,
ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר ההקצבה המאושרת עד לאחר אישור תקציב
המדינה לשנים הרלוונטיות.

 .6קריטריונים ותנאים
:

 .1הפנימיה בפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי או פנימייה שבצדה ביה"ס המצוי
תחת פיקוח פדגוגי של אחד ממחוזות משרד החינוך ובעל סמל מוסד.
 .2המוסד יגיש בקשה ישירה למינהל .כל הבקשות יוגשו באמצעות פורטל
התמיכות של מרכב"ה.
 .3הפנימיה ממוקמת באיו"ש
 .4לפנימייה בית ספר צמוד עם סמל מוסד המלמד  111%לימודי ליבה.
 .5הפנימייה פועלת בהיקף מלא של לפחות  5ימים בשבוע.
 .6בעת הגשת הבקשה יציג המבקש:
 )1תב"ע מאושר למוסד החינוכי (של בית הספר והפנימייה כאחד).
 )2נסח רישום או הוכחת בעלות ,חכירה או זכות אחרת והכל כאמור בסעיף
(2ו)(()12א) לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן
(להלן – נוהל התמיכות)
 )3היתר בנייה חתום ע"י המינהל האזרחי או לחילופין אשור העמדה של
מבנים יבילים מאושר ע"י המועצה או המינהל האזרחי.
 )4תוכנית אומדן מלווה בהצעת תקציב

 .7אופן חישוב
ההקצבה:

 .1בשלב הראשון 51% ,מהתקציב יחולק לנושאים שבתקנה זו באופן יחסי,
בהתאם לניקוד היחסי שיצבור כל מוסד על פי הפירוט להלן ולגובה התקציב
העומד לחלוקה:


תלמידים המושמים ע"י המינהל  2 -נקודות לחניך



תלמידים אחרים  -נקודה לחניך



בנוסף ,לכל שנת ותק של המוסד יינתנו  5נקודות;

 .2בשלב השני ,יקבע המינהל עלות מאושרת לכל מוסד על בסיס תוכנית האומדן
שהוגשה .העלות המאושרת תאפשר הקמת מבנה אחד לפחות לקבוצה (36-41
ילדים) ,בהיקף של כ 511 -מ"ר .לאחר מכן ,יקבע המינהל את סכום ההשלמה
הנדרש לצורך הבינוי ,הכולל את הסכום שחולק בשלב הראשון ואת התוספת
הנדרשת עד העלות המאושרת (להלן – סכום ההשלמה) .התקצוב יינתן בסדר
יורד ,מהסכום ההשלמה הנמוך ביותר ועד לגבוה ביותר ,ועד לגמר התקציב.
.3

.
הערות נוספות:

 .1האחראי על הפיתוח יביא את הבקשות ואת המלצתו לאישור התוכניות לפי סדר
עדיפויות ,וכן את המלצת קב"ט המינהל והמפקח הפנימייתי של כל מוסד .מוסד
יהיה רשאי להתקדם בשלבי הביצוע רק לאחר שקיבל אישור האחראי על
הפיתוח לגבי התוכניות ,האומדנים וסידורי הפעולה הנדרשים ולאחר הצגת כל
האישורים הנדרשים עפ"י כל דין לרבות היתרי בנייה.
 .2התשלום יבוצע כנגד הוכחת ביצוע ההוצאה בפועל עד למועד שנקבע.
 .3התשלום יבוצע רק לאחר המצאת אישור כי המקרקעין נקיים מכל שעבוד או
עיקול (למעט שעבוד לטובת המדינה) ,או התחייבות להסרתו או התחייבות
לרשום על המקרקעין שעבוד ראשון לטובת המדינה לתקופה שלא תפחת מ21-
שנים ,בגובה התקצוב ,והכל לפי האמור בסעיף (2ו)(()12ב) לנוהל התמיכות
ולתוספת לנוהל
 .4התברר למינהל כי המוסד אינו עומד בתנאים שהתנתה
הועדה ,או שלא הגיש את המסמכים ,או שחל שינוי אחר בפעולות המוסד ,יעכב
או יפסיק המינהל את התשלום ,עד להחלטה מנומקת אחרת של ועדת
ההקצבות.
 .5במידה ויתברר כי מוסד לא ניצל את ההקצבה למטרה לה ניתנה ,יחויב להחזיר
את הכסף למינהל.
 .6יובהר כי לא יתוקצב ע"פ מבחנים אלה מוסד הנתמך על פי מבחן תמיכה של
משרד הרווחה והשירותים החברתיים עבור שיפוצים והצטיידות של פנימיות
חינוכיות.
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